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Afname cito
We gaan komende weken weer cito toetsen
afnemen bij de leerlingen van groep 3 t/m 7.
Voor groep 8 gaan we deze tijd gebruiken om de
leerlingen nog onderwijs aan te bieden omdat de
eindcito in april wordt afgenomen.
We gaan deze toetsen gebruiken om te bekijken
wat onze leerlingen allemaal al kennen en kunnen.
Na de analyse zullen wij ook gaan bekijken aan
welke doelen wij de komende maanden nog gaan
werken.

Jarig!

We feliciteren:
28 februari: Abdulahi Ciise (groep 8)
28 februari: Neymar Ciise (groep 8)
7 maart: Amin Mojtar salcedo (groep 1/2/3)
10 maart: Aryan Alkouzai (groep 8)
15 maart: Femma van Rooij (groep 4/5)
17 maart: Abdimalik Ciise (groep 1/2/3)
Kalender
1 maart t/m 12 maart: afname cito
De week van 15 maart: online oudergesprekken

Rapport
Op vrijdag 26 februari krijgen de kinderen van
groep 2 tot en met 8 hun rapport mee. Deze kan er
iets anders uitzien dan u van ons gewend bent.
Door de afgelopen schoolsluiting hebben wij niet
alle gegevens kunnen verzamelen die wij voor het
rapport gebruiken. Dit is dan ook de reden dat
sommige onderdelen nog niet beoordeeld zijn voor
dit rapport.
Oudergesprekken
In de week van 15 maart voeren wij dit jaar de
oudergesprekken. Dit zal door de coronamaatregelen online gaan plaatsvinden. Van de
leerkracht van uw kind hoort u op tijd hoe dat we
deze gesprekken online gaan voeren en hoe dat u
kunt inschrijven voor deze gesprekken.
Terugkomst juf Benthe
Vanaf 1 maart is juf Benthe terug van
zwangerschapsverlof. Op maandag zal zij lesgeven
aan groep 4/5. Juf Claudia heeft op die dag een
nieuwe uitdaging als taalondersteuner.
Van dinsdag t/m donderdag is juf Benthe
werkzaam als Intern Begeleider en flexibel
inzetbaar.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 18
maart.

